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XIII. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én 
15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom 
 
Jelen vannak: 

• Bóta József Sándor polgármester  
• Boda Sándor képviselő 
• Farkas József képviselő 
• Ficsór Kálmánné képviselő 
• Dr. Joó Csaba képviselő 
• Tóth Barnabás képviselő 
• Virágh Dénes képviselő  

 
Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház vezető 
• Kissné Redele Mária KIKI Igazgató 
• Koós Jánosné pénzügyi bizottság külső tagja 
• Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos 
• Mizser Tamásné pénzügyi előadó 

 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, képviselőket, 
megállapítja, hogy a testület határozatképes, két fő képviselő jelezte távollétét. Ismerteti a 
napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. Tájékoztató a költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről, javaslat az éves 
költségvetési előirányzatok módosítására 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

2. Művelődési Ház Intézményvezetői munkakör betöltésére érkezett pályázatok 
elbírálása 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

3. Körjegyzőség létrehozása Mezőszemere községgel 
Ea.: Dr. Joó Csaba Alpolgármester 

4. Bejelentések, indítványok javaslatok, egyebek 
 
I. Napirendi pont:  Tájékoztató a költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről, 
javaslat az éves költségvetési előirányzatok módosítására 
 
Farkas József Pénzügyi bizottság elnöke: A Pénzügyi bizottság foglalkozott az első féléves 
gazdálkodással, akkor állást foglalt arról, hogy a módosításokkal elfogadásra javasolja a 
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Képviselő-testületnek. A személyi feltételekkel nem foglalkoztak, a pénzügyi része az, amit 
érintettek.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A bizottság ülésén jelen volt minden képviselő, várja az 
esetleges kérdéseket, észrevételeket.  
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja az 
első féléves beszámolót, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
rendeletet alkotta:  

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2011. (VIII. 30.) RENDELETE 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 3/2011. (II. 16.) rendeletének módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2011. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2011. I. félévi beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Művelődési Ház Intézményvezetői munkakör betöltésére érkezett 
pályázatok elbírálása 
 
Bóta József Sándor polgármester: Megkérdezi Józsáné Debreceni Editet, hogy egyetért-e 
azzal, hogy az ülés nyílt formában kerüljön megtartásra? A másik pályázó az ülésen nem 
jelent meg.  
 
Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház vezető: Igen, egyetért.  
Pályázatában igyekezett mindenre kiterjedően kitérni. Ennek a testületnek részletekbe menően 
nem kell mondani, hogy mi történt az utóbbi időben. Ha kérdés, észrevétel van, szívesen 
válaszol rájuk.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Megkérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e? 
 
Tóth Barnabás: Véleménye szerint Józsáné évtizedek óta jól végezte a munkáját. Mindenkivel 
segítőkész, maximálisan lehet rá számítani, amiért csak dicsérni lehet. Munkájához további 
sok sikert kíván.  
 
Dr. Joó Csaba: A beadott pályázata nagyon részletes, alaposan kidolgozott, jól ki van fejtve a 
lehetőségek köre. Véleménye szerint a Művelődési ház, mint intézmény minden 
rendezvényen aktívan részt vesz, mind a szervezésben, mind a munkában.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Mindkét pályázatot részletesen elolvasta, hogy ne 
szubjektív módon döntsön. Ahogy Józsáné munkáját megismerte, ahogy együtt tudtak 
működni, minden igaz abból, amit leírt. Jól együtt tud működni a testülettel is, csak pozitív 
véleményt tud róla mondani. Sok közös tevékenységet bonyolítottunk le eredményesen.  
 
Ficsór Kálmánné: Az, hogy tanít az iskolában okozott-e valami nehézséget, gondot? 
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Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház vezető: A munkaidő terhére lett beépítve a 
munkakörébe. A település lakói nem vettek észre változást, akkor jól sikerült. Mindegyik 
feladatot nagyon szívesen végzi, a szabadidejéből is szívesen áldoz. Kezdetben nagyon nehéz 
volt, de mára már jól működik.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Biztosan mindenki olvasta a másik pályázatot is, nemcsak 
az ingázás miatt, de a pályázatában sok általános dolgot írt le, nincsenek mögötte a 
megbízható biztonságot nyújtó feltételek. Nem látta benne azt a megfogható valóságot, ami 
valóban előre vinné a település életét.  
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester szavazásra bocsátja Józsáné Debreceni Edit kinevezését, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2011. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Művelődési Ház vezetőjének megválasztása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház vezető: Köszöni a megbízást, igyekezni fog, hogy a 
bizalmat továbbra is erősítse, szeretné a települést továbbra is szolgálni.  
 
III. Napirendi pont:  Körjegyzőség létrehozása Mezőszemere községgel 
 
Dr. Joó Csaba: 2011. december 31-vel megszűnik a körjegyzőség Mezőszemere és 
Egerfarmos községek között, Egerfarmos Dormándhoz csatlakozik. Január 01-vel lehet ezt 
nekünk meglépni, akkor tudjuk létrehozni Mezőszemerével a körjegyzőséget. Testületi döntés 
szükséges hozzá, és Mezőszemerének is dönteni kell, a részleteket az Alapító Okiratban kell 
rögzíteni. 6 hónappal megelőzően lehet dönteni, de mivel nem egy új létrehozásáról lenne szó, 
így nem szükséges a 6 hónap. Amennyiben döntünk, tájékoztatást kell küldeni Mezőszemere 
részére, ez alapján tudnak ők is döntést hozni.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ismerteti a társulással kapcsolatosan kidolgozásra 
került pénzügyi előterjesztést. Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Dr. Joó Csaba: Nem tudjuk, hogy Mezőszemerének ezzel kapcsolatban mi az elképzelése, 
aljegyzővel szeretnék-e kialakítani vagy bontott munkaidővel.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző:Véleménye szerint aljegyzővel szeretnék megoldani. A 
bírósági döntés szerint az előző jegyzőnek 8 millió forintot kell kifizetni a két településnek 
egy eljárási hiba miatt.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Jó lenne tudni, hogy mi fog történni, ha a feladatok száma 
jelentősen csökkentésre kerül, és a járási hivatalok veszik át a feladatokat, akkor több 
településnek is el tudná a feladatát látni a jegyző. Akkor a körjegyzőségnek nagyobb 
jelentősége lenne. Összességében kellene látni a két költséget.  
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Bóta József Sándor polgármester: Ebben a kérdésben gyors döntést kell hozni, lehet, hogy 
hosszútávra érdemes volna.  
 
Dr. Joó Csaba: Nekünk abban nem kell dönteni, hogy milyen formában, csak arról, hogy 
akarjuk-e vagy sem. Lehet, hogyha két fővel van ellátva a feladat akkor az nem jelentene 
nagyobb összegű megtakarítást.  
 
Farkas József: Az önkormányzati törvényt ismerik ők is lehet, hogy elállnak az aljegyző 
lehetőségétől. Dönteni dönthetünk, a részleteket az Alapító Okiratban kell rögzíteni. Ez a 
kimutatás a jelenlegi ismeretek alapján készült, lehet, hogy jövőre változni fognak a 
lehetőségek.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a körjegyzőség létrehozásának 
lehetőségét, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2011. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Körjegyzőség kialakítása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
IV. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok javaslatok, egyebek 
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a szennyvíz pályázattal kapcsolatos határozati 
javaslatokat.  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a javaslatokat, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatokat hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2011. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: „Szihalom Község szennyvízelvezetés és tisztítás” című KEOP-1.2.0/B/10-2010-0037 
azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás mérnöki feladatok 
összegének módosításáról” 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2011. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: „Szihalom Község szennyvízelvezetés és tisztítás” című KEOP-1.2.0/B/10-2010-0037 

jelű projekt PR feladatainak ellátása tárgyú beszerzés indításáról 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti Kenyó Gyula és felesége kérelmét.  
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Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Veres Zoltán tájékoztatása szerint az előzetes 
véleményezésért nem kér pénzt, de a továbbiakat 250 ezer forinttért tudná elvállalni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Meg kellene nézni, hogy hozna-e annyit, mint amit elvinne. 
Részletesebb vizsgálatot igényel a kérdés.  
 
Dr. Joó Csaba: Kérjünk árajánlatot Veres Zoltántól, meg kell keresni Kenyó Gyuláékat, hogy 
vállalják-e ezt a költséget.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Meg kell kérni Veres Zoltántól a teljes munkálatokra 
vonatkozó árajánlatot, illetve meg kell nézni, hogy az önkormányzat számára mit jelent. Ezt 
jobban át kell gondolni, alaposabb előkészítést igényel.  
   
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Egy rendezési terv módosítás sok pénzbe kerül, meg 
lehetne nézni, hogy más módosítást kell-e még végezni benne.  
 
Virágh Dénes: A fasornál is le van kerítve. 
 
Farkas József: Ennek utána kell nézni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy kérjünk árajánlatot Veres Zoltántól, és meg 
kell keresni a vevőket is ezzel kapcsolatban. Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2011. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Rendezési terv módosítási költségének vizsgálata 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti Kürti József Hunyadi út 47. sz. alatti lakos 
kérelmét.  
 
Tóth Barnabás: Ott járnak le a mezőgazdasági gépek a Szilvásba és ott volt a csapadékvíz 
elvezetés is.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ezzel sok állampolgár haragját vonnánk magunkra.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A telekhatáron keríthet, a használatban lévő út elkerítéséhez 
viszont nem járulunk hozzá.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2011. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: Kürti József Szihalom, Hunyadi út 47. kérelmének elutasítása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti Mák István kérelmét. Ez a téma már okafogyottá 
vált, mivel a problémát idő közben megoldottuk. Két ember ment ki segíteni.  
Ismerteti Kiss András Dobó K. u. 6. sz. alatti lakos megkeresését. A megkeresést több 
példányban is megküldte.  Ez a probléma nem pár nap alatt keletkezett, eddig nem számított, 
hogy ott van a víz, az áteresz beszakadása sem új keletű dolog. Mivel az időjárás olyan volt, 
most fokozódott a probléma. Ezekre a munkálatokra a falugondnoknak ki van adva a feladat. 
Ezt a problémát meg kell oldani, ki kell mélyíteni az árkot. A végleges megoldás az lenne, ha 
megnyerjük a belvízelvezetésre vonatkozó pályázatot. A lakosság szemléletének 
megváltozása is elvárható lenne, mert nem akkor kell szóvá tenni a problémát, ha már nagy 
baj van. Szemléletváltozásra van szükség, mert nem fog mindent elvégezni az önkormányzat.  
 
Tóth Barnabás: Észrevételezi, hogy a Tanya bejáratánál nagy a fű.  
 
Bóta József Sándor polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendel el.  
Hatósági ügyek tárgyalása után az ülés újra nyílt formában zajlott tovább.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a jelenlegi 
pénzügyi szabályok miatt nem érdemes kihagyni a költségvetésből a tiszteletdíjat a 
polgármester, alpolgármester és képviselők részére, ezért annak megállapítását mindenki 
kérelmezi. Ez az alakuló ülésen még nem volt látható, ezért akkor nem is kértek tiszteletdíjat. 
A megállapított tiszteletdíjat mindenki a hiteltartozás csökkentésére ajánlja fel.  
Szavazásra bocsátja a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletet, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2011. (VIII. 30.) RENDELETE 
Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Szavazásra bocsátja a polgármesteri és alpolgármesteri illetményről szóló javaslatot, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatokat hozta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2011. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Polgármesteri illetmény elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2011. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Alpolgármesteri illetmény elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az 
önkormányzatnak a megváltozott pénzügyi-gazdasági körülmények miatt költségvetését 
módosítani szükséges. Részletesen ismerteti módosítással érintett előirányzatokat.  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2011. (VIII. 30.) RENDELETE 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 3/2011. (II. 16.) rendeletének módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2011. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: ÖNHIKI támogatás megpályázása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bóta József Sándor 
polgármester 17.00 órakor az ülést bezárta.  
 
 
Szihalom, 2011. augusztus 29.  
 
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester    Jegyző  
 


